Sziki Grill Party
2019. május 01. 10:00 óra
Főzőverseny Szabályzat
A Sziksósfürdő Szabadidőközpont első alkalommal rendezi meg a Sziki Grill Party-t. A verseny
célja, hogy a résztvevők egy jó hangulatú grillsütő versenyen vegyenek részt, ahol a legjobb 10
csapatot hazánk egyik legismertebb gasztrobloggere, Fördős Zé fogja zsűrizni.
A nevezés és befizetés online történik, 2019. április 26. (péntek) 12:00 óráig. A verseny 2019.
május 1-én 10 órától 12.30-ig tart.
1. A főzőversenyre jelentkezését várjuk, grillezés – hússütés, zöldségsütés – kategóriában.
2. A versenyre maximum 5 fős csapatok jelentkezését várjuk: konyhafőnök + 4 fő segítség.
(A csapatba kevesebb ember is nevezhet, mint 5 fő.)
3. A csapatokat azonosítószám alapján különböztetjük meg.
4. A főzőverseny nevezési díja 9000 Ft., amely tartalmazza az egységesített
alapanyagcsomagot és a maximum 5 fős csapat nevezési díját.
5. Az egységesített csomag tartalmát 2019. április 26-án, 12:00 órakor hirdetjük meg a
benevezett versenyző csapatoknak.
6. A helyszínen a nevezési igazolást ellenőrizzük, csak az veheti át a csomagját, aki
igazolni tudja a nevezési díj megtérítését. Helyszíni fizetésre nincs lehetőség.
Regisztráció, nevezés és befizetés is online módon történik.
7. A főzőhelyek elfoglalása érkezési sorrendbe történik, a helyeket 9:30-tól lehet elfoglalni
a helyszínen. Az alapanyag egységcsomagokat szintén 9:30-tól osztjuk a résztvevőknek.
8. A főzéshez az alapanyag egységcsomagot, mosogatási lehetőséget és a helyet a
szervezők biztosítják. Gázpalack használata tilos!
9. A csapatoknak gondoskodni kell kis méretű hobbi grillsütőről, faszénről, fűszerekről –
fűszerek teljesen egyéniek lehetnek – és a főzéshez szükséges eszközökről, valamint a
zsűrizéshez szükséges tároló - és tálalóedényről, evőeszközről. Zsiradékról, olajról,
kenyérről is a versenyzők gondoskodnak.

10. Az ételeket a közönség is pontozza online szavazáson keresztül, valamint Facebookon
is megosztjuk a versenyzők által elkészített ételeket és a csapat tagjairól készült képeket.
Az online szavazásnál egy ember egy szavazatot adhat le.
11. Egy csapat korlátlan számú szavazatot fogadhat.
12. A csapatokat csapatnévtáblával jelöljük.
13. Az elkészült ételeket folyamatosan lehet tálalni az előzsűrinek. Először, az ételeket egy
3 fős szakmai zsűri értékeli, majd Fördős Zé, a szakmai zsűri és a közönség által
kiválasztott első 10 ételt kóstolja, értékeli.
14. A zsűri figyeli a főzés menetét, és több szempont szerint pontozza a csapatok
tevékenységét. (Pl.: higiénia, terítés, legjobb íz, tálalás, stb.)
15. A főzőverseny 10 órától 12:30 óráig tart.
16. Eredményhirdetés 12:45 és 13:00 között várható.
Díjak: 1. helyezett, 2. helyezett, 3. helyezett, Közönség-díj.
További információ a marketing@szegedsport.hu e-mail címen kapható.

Jó főzést, kellemes kikapcsolódást kívánunk!

